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CHAVEIRO
NETO

R. Cel. Virgílio Silva 1.488
Em Frente o Bretas Zona Leste

3715-9630
9117-0035

Modernização 
do Restaurante 

popular em 
discussão
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Urutu critica 
abandono de 

ruas na região
Página 7

LEIA 
NESTA EDIÇÃO

De segunda a sábado, das 8:30 às 20:30. Domingos e feriados, das 9:00 às 14:00 horas.
Rua Cel. Virgílio Silva 4127 - Chácara Alvorada (quase em frente à Escola Edmundo Cardilo)

Luminárias - Lâmpadas - Tubos  Fios - Cabos - Eletrodutos

( 3722-1913 E-mail: elenmateriaiseletricos@hotmail.com
Rua Acácia 15 - Bairro São João - Poços de Caldas, MG

COBRIMOS O SEU ORÇAMENTO. Traga-o e confi ra!

Padrão Luz e Água

R. São Paulo R. Maj. Joaquim Bernardes

Av. M
al. Castelo 

Branco

Av. U
birajara M

. M
oraes

R. Acácia

Nº 15

 Locação de mesas de snooker para bares, restaurantes, 
hotéis, condomínios e eventos.
 Vendas de mesas de sinuca e pebolim.
 Reforma, manutenção e venda de tacos
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Aberto todos os dias das 10:00 às ....

3712-9024
Av. José Remígio Prézia 79

Jd. Dos Estados

Agora temos 
almoço, jantar 

executivo e 
marmitex

3712-90243712-9024

Supermercado Arco Íris comemora 
um ano na nova sede

Sucesso: proprietários dizem que sucesso foi total

R E V O L U T I O N
LOJA DE INFORMÁTICA - LAN HOUSE

( 8815-5393
Rua Cel. Virgílio Silva 2233 (em frente ao trevo do Senai)

VENDA EQUIPAMENTOS 
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Celulares  + Notebooks + Tablets
Games (PS2, PS3, Wii, XBox, etc)
Pen drives e cartões de memória
Câmerad e fi lmadoras digitais
Assistência Técnica Especializada
»» Imprimimos camisetas personaliza-
das para empresas. Ótimos preços « «

OFERTA IMPERDÍVEL:
Pendrive de 8 megas original da 

KINGSTON (produto de primeira linha)

R$ 27,00
Oferta válida até 07/07/2012 ou 

até acabar o estoque

O lugar ideal para fazer suas compras com muitas novidades e produtos de qualidade que cabem 
em seu bolso, agora pertinho de você! CONFIRA NOSSAS OFERTAS 

Macarrão Santa Amália 
500 g semola

Espag./Parafuso

R$ 1,69

Macarrão Instantâneo 
Santa Amália 50 g 

sabores

R$ 0,59

Biscoito Parati 
Waffer 115 g Min. 

sabores

R$ 0,98

Cerveja Kaiser fardo 
com 12 latas 350 ml 

(R$ 1,19 cada)

R$ 12,99
Café Que Bom Café

500 g

R$ 4,99

Vassoura nylon HB
Plumadas plus

R$ 4,69

Papel higiênico Nobles-
se 4 rl extra luxo

R$ 1,85

Cerveja Kaiser 
Shot 350 ml

R$ 0,89
Promoção váçida até 01/08/012 ou enquanto durarem os estoques!!

Curta supermercados 
Mucciaroni no Facebook

Prefeito inaugura ginásio 
poliesportivo do Nova Aurora e 

creche do Parque Pinheiros
Duas das obras que há 
muito tempo eram pro-
metidas para a Zona 
Leste fi nalmente vão ser 
inauguradas: o ginásio 
poliesportivo do Nova 
Aurora e a creche do 

Parque Pinheiros. Estas 
deverão ser as últimas 
(e mais importantes) 
inaugurações feitas pelo 
prefeito Paulo César Silva 
(Paulinho Courominas). 
Ele destacou que estes 

eram compromissos de 
campanha e que a inau-
guração é uma gran-
de contribuição para a 
melhoria da qualidade 
de vida para os morado-
res da Zona Leste. 

Gilberto Kassab vem apoiar Geraldo Thadeu
  O prefeito de São Paulo, 
presidente nacional e fun-
dador do PSD, Gilberto Kas-
sab, vai estar em Poços de 

Caldas para apoiar a candi-
datura de Geraldo Thadeu. 
O encontro vai ser no sa-
lão azul do Palace Cassino, 

a partir das duas horas da 
tarde do dia 30 de junho. 
Segundo seus assessores, 
isso demonstra o prestígio 
do candidato junto à dire-
ção nacional do partido, já 
que foi um dos primeiros a 
se fi liar  na nova sigla.

Última página

Correios vão contratar 9 mil 
empregados

Página 3
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“ Não devemos ter medo das novas ideias! 
Elas podem signifi car a diferença entre o 

triunfo e o fracasso  ”

(Napoleon Hill)

 
“ Faça da pedra de tropeço um degrau de 

subida, transforme cada fato negativo em uma 
experiência positivas ”

PÉROLAS DE SABEDORIA

CALHAS 
BRASIL

Serviço sob medida
Orçamento sem 

compromisso

BRASILCB

 Tenha uma vida mais saudável ! 

 Pratique  regularmente atividades físicas ! 

 A boa orientação faz a diferença !

 Venha nos Visitar !

WILSON RIBEIRO
1. O clima eleitoral está 
deixando muita gente 
confusa. Principalmente 
alguns coordenadores de 
campanhas e fi éis discí-
pulos de candidatos. Na 
última segunda-feira, dia 
25, fui abordado por uma 
destas fi guras que trouxe 
uma advertência enviada 
pelos “pré coordenadores” 
da campanha do deputado 
Geraldo Thadeu de que eu 
estou dando muito espaço 
no jornal para o prefei-
to Paulinho Courominas 
e para o ex-vereador 
Rovilson de Lima. E, prin-
cipalmente, que comentei 
que a campanha do depu-
tado terá bastante recursos 
fi nanceiros. Não gostaram 
da matéria informando que 
cerca de 70% dos eleitores 
locais estão indecisos em 
quem votar para prefeito 
em 7 de outubro. Não gos-
taram da notícia de que na 
modalidade espontânea da 
pesquisa eleitoral realizada 
pelo jornal O Tempo de BH,  
o atual prefeito vence, por 
pequena margem, o depu-
tado.
2. Como já era de se espe-
rar, a campanha mal come-
ço e começaram também 
as ameaças e as pressões 
para que se favoreça este 
ou aquela candidato. No 
que se refere à advertên-
cia, a campanha de Geraldo 
Thadeu realmente preci-
sará de recursos iguais ou 
superiores ao orçamento 
de seus concorrentes di-
retos. Tem que pagar pro-

Baixarias, verdades e ameaças eleitorais
paganda, cabos eleitorais, 
produção para TV, van para 
transporte de funcioná-
rios, telefone, etc e etc. 
Se quiser ganhar, vai ter 
que levar a mensagem e as 
propostas para os eleitores 
e isso não fi ca barato não. 
Agora, se está sobrando ou 
faltando dinheiro, isso eu 
já não sei e muito menos 
saberão aqueles que não 
são da coordenação direta 
da campanha dele.
3. No que se refere às no-
tícias de Rovilson de Lima, 
é algo natural. O candida-
to é da Zona Leste (mora 
no bairro Santa Rosália). 
O espaço dado a ele foi o 
mesmo dado às notícias 
relacionadas ao deputado 
Geraldo Thadeu (notícias 
+ pesquisa eleitoral + Ál-
varo Cagnani + Urutu, + 
etc...). Isso eles não viram 
e não deram importância. 
Preferiram ver as notinhas 
que disseram que vai ha-
ver uma campanha com 
bastante dinheiro e que 
o ex-vereador vai abrir a 
mala de denúncias dele. 
Oras, isso quem vai fazer 
ou não é o candidato. Cabe 
à Justiça dizer se as even-
tuais denúncias (elas ainda 
não foram feitas, nem di-
vulgadas) são procedentes 
ou não. Agora, o que não 
pode é fi car fazendo ame-
aças veladas - de que vão 
mandar “dar uma surra”; 
que vão mandar processar, 
interpelar judicialmente 
ou extra judicialmente; 
que vão boicotar ou discri-
minar ou coisas parecidas.

4. Denúncias e uma nota 
de que haverão recursos 
fi nanceiros para a campa-
nha. As duas afi rmativas 
nem aconteceram ainda. 
Não há o que discutir. 
Porém, o temor do conte-
údo e da intensidade das 
denúncias devem estar a 
deixar muita gente com os 
nervos à fl or da pele. Isso 
por que vem num momento 
inoportuno e inconvenien-
te. Isso não se aplica só ao 
deputado Geraldo Thadeu 
não. Se aplica a Paulinho 
Courominas, Paulo Tadeu, 
Marcus Togni e até mesmo 
para Rovilson de Lima.
5. De Paulinho Courominas, 
vão relembrar o caso da 
mudança no sistema lo-
cal de transporte coletivo 
urbano de passageiros, do 
aumento do PITU e várias 
outras coisas que a gente 
nem imagina.
6. De Marcus Togni, vão 
falar várias questões car-
navalescas – principalmen-
te o convênio com a Beija 
Flor. Certamente vão falar 
também do projeto da Câ-
mara Municipal, encomen-
dado a Oscar Nyemayer.
7. De Paulo Tadeu, nem sei 
o que eles vão falar.
8. De Rovilson de Lima, 
vão falar da visita feita 
pela Polícia Federal ao seu 
escritório de consultoria 
previdenciária.
9. De Geraldo Thadeu, já 
se percebe que vão falar 
da sempre suspeita AMARP 
(basta uma visita ao Fórum 
de Caldas para averiguar 
a veracidade da afi rmati-

va), de suas relações com 
o Laboratório União Quí-
mica, com o empresário 
Fernando Marques, de seu 
fi lho temporão fora do ca-
samento, de seus negócios 
com o cunhado Márcio Bra-
ga, dentre outras coisas 
que a gente nem imagina, 
mas que certamente virá à 
tona durante os próximos 
três meses de campanha 
eleitoral.
10. Tem político (e asses-
sor dele) que não aprende: 
ao invés de de procurar an-
dar só na luz e no esplen-
dor da verdade, prefere fi -
car na sombra. Ao invés de 
dialogar e esclarecer, pre-
fere ameaçar e discriminar. 
Onde está a democracia? 
Onde está a civilidade?
11. A Tribuna da Zona Les-
te não vai inventar nada, 
absolutamente nada, con-
tra nenhum candidato, 
Nem contra e nem a favor. 
Mas, porém, não vai deixar 
de levar ao conhecimento 
de seus leitores nenhuma 
denúncia, absolutamen-
te nenhuma, envolvendo 
qualquer dos candidatos. 
Qualquer um deles. Nosso 
compromisso é com a Zona 
Leste de Poços de Caldas 
e a verdade e isso desde a 
fundação do jornal. Quem 
quer ser prefeito da cidade 
precisa fazer por merecer.
12. Podem discriminar à 
vontade, mas não ameaçar.   
Muito menos agredir ou 
mandar dar uma surra. Isso 
é coisa típica de criança ou 
do sistema de jagunços e 
coronéis.

Rua Cel. Virgílio Silva 3412 - Dom Bosco ( 3713-3745

O MELHOR FRANGO FRITO DA CIDADE!
Salgados * Pizzas * Lanches 

VENHA TORCER CONOSCO!

No Bar du Urutu, assista às melhores 

partidas de futebol - Liga dos Campeões 

UEFA, Libertadores, EuroCopa, etc!!!
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Cirurgião Dentista
Clínica Geral  -  Adultos e crianças

Dr. Gilberto Wagner G. Santos
CRO-MG 17.662

( 3721-8077
Consultório: Rua Piauí 529 - Poços de Caldas, MG

PROTEJA O SEU DINHEIRO!
Pesquisa de preços de itens da cesta básica. Data:  29/06/2012

SUPERMERCADOS DA ZONA LESTE

Pesquisa realizada em 29 /06/2012 ||| 
Mais barateiro: Bretas Mais careiro: Matos
Bretas: Vila Nova; San Michel: Campos Elíseos; Matos: Jd. Ipê; Coronel: Chácara 
Alvorada

LIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMALIMA

MULTAS
Recursos - Anulatórias - Efeito 
Suspensivo - Pontuação CNH

Liberação do DUT -Especialistas 
gabaritados de BH

Aposentadorias - Revisões  -  Pensão Por 
Morte - Auxílio Doença - Contagem de 

Tempo de Contribuição - Aposentadoria 
Rural  - Invalidez - Amparo ao defi ciente 

e ao idoso

( 3713-6266 <> Cel. 8808-4389

APOSENTADORIAS
CLÍNICA MÉDICA & FISIOTERAPIA

Rua Assis Figueiredo 419 - Centro ( 3714-6531

Ginecologia & Obstetrícia

Clínica & Cirurgia Geral

Pré Natal  /  Ultra Som 4D

DST  *   Uroginecologia

CRM 31.608-S   <>  TEGO 0769/02

FISIOTERAPIA

Ortopédica * Reumatológica 

* Neurológica * Geriátrica * 

Pediátrica  * Respiratória 

* Massoterapia  * PILATES

* Aparelhos Solo *  Bola

Dr. Rogério de Souza Andrade
FIGOUS

CREFITO: 21.409
Dra. Márcia Calife. B. Andrade

Os Correios vão ampliar 
seu quadro de pessoal em 
9.904 novas vagas. A am-
pliação foi autorizada pelo 
Ministério do Planejamento 
nesta quarta-feira (27). A 
empresa poderá contratar 
os aprovados do atual con-
curso que estão em cadas-
tro reserva, para os cargos 
e localidades em que haja 
necessidade. Para atender 
outras localidades e cargos 
que não tenham cadastro 
disponível, os Correios re-

alizarão novo concurso no 
segundo semestre. 
A maioria das vagas apro-
vadas destina-se para a 
área operacional da empre-
sa (carteiros e operadores 
de triagem e transbordo). 
Os Correios contam atual-
mente com 115 mil empre-
gados, sendo 57 mil cartei-
ros.
A autorização prevê que 
o preenchimento das va-
gas se dê de forma esca-
lonada, sendo 3.302 vagas 

para contratação imediata 
(a partir de 1º de julho), 
3.301 a partir de 1º de 
janeiro de 2013 e 3.301 
a partir de 1º de abril de 
2013. 
No ano passado, os Cor-
reios realizaram concur-
so para todas as áreas da 
empresa. Até o momento, 
já contrataram 10.381 no-
vos empregados aprovados 
nessa seleção, que teve sua 
vigência prorrogada por 
mais um ano.

Correios vão contratar 9.904 novos 
empregados

O projeto de lei complementar 
n. 02/12, que altera o 
Código Tributário Municipal, 
foi aprovado pela Câmara. 
A mudança foi proposta 
pela vereadora Maria Cecília 
Figueiredo Opípari (PSB) e 
estabelece que alterações do 
valor venal dos imóveis para 
lançamento do IPTU serão, 
obrigatoriamente, feitas 
através de lei.

Vereadores aprovam projeto que altera 
Código Tributário Municipal

A matéria foi discutida na 
Câmara durante audiência 
pública realizada no mês 
de maio. Na ocasião, os 
vereadores reforçaram a 
necessidade de alteração da 
lei, visto que o valor venal 
dos imóveis, que é a base 
de cálculo para lançamento 
do tributo, vinha sendo 
modifi cado através de 
decreto do Executivo e não 

por lei aprovada pelo Poder 
Legislativo.
Segundo a vereadora Maria 
Cecília, essas decisões com 
relação ao IPTU precisam 
passar pela Câmara, 
deixando de ser um ato 
somente da prefeitura. 
“O Poder Legislativo deve 
analisar essas questões, 
aprovando ou não conforme 
a legalidade. Como 
representantes do povo, 
os vereadores têm que ter 
conhecimento do assunto, 
não podendo ser isso um 
ato somente do Executivo”, 
afi rmou.
O projeto de lei complementar 
é agora encaminhado ao 
prefeito municipal para 
sanção e publicação no 
Diário Ofi cial do município. 
Mais informações sobre a 
matéria podem ser obtidas 
pelos telefones 3729-
3845/3818.

Supermercado San Michel Bretas Matos Coronel
Arroz tipo 1 - 5 kg 7,75 6,79 8,29 6,99
Feijão Carioca - 1 kg 3,49 3,49 3,89 4,99
Açúcar Cristal - 5 kg 7,35 5,99 7,94 7,99
Sal refi nado - 1 kg 1,35 0,85 1,29 1,19
Óleo de Soja - 900 ml 2,89 2,99 3,29 3,39
Ovo branco Grande - dz 2,95 2,79 2,99 2,99
Farinha de trigo - 1 kg 1,29 1,49 1,89 1,59
Macarrão - 500 g 1,69 1,59 1,79 1,29
Margarina - 500 g 2,98 1,89 2,99 1,95
Extrato de Tomate - 350 g 1,39 1,49 1,39 1,29
Fubá mimoso - 1 kg 0,99 0,99 1,09 1,99
Amido de milho - 500 g 5,59 3,29 2,99 1,89
Bolacha de trigo -  300 g 3,79 2,79 2,99 1,89
Achocolatado - 400 g 2,45 1,69 2,49 2,29
Refrigerante - PET 2l 1,49 2,19 2,29 1,95
Leite tipo C - 1 l 1,68 1,45 1,50 1,40
Pãozinho francês - 1 Kg 4,98 5,49 4,49 4,00
Sabonete - 90 g 0,75 0,69 0,79 0,59
Pasta de dente - 90 g 1,49 1,35 1,29 0,99
Papel higiênico - pct 4 um. 30 m 1,75 3,29 1,69 1,29
Absorvente higiênico popular 1,55 1,79 1,69 1,55
Toalha de papel - pct 1,49 3,79 3,29 2,29
Sabão em pedra - 1 kg 3,35 3,35 4,49 4,95
Sabão em pó - 1 kg 5,15 4,99 5,99 6,49
Detergente - 500 ml 1,15 1,09 1,19 1,39
Água sanitária - 1 l 1,35 1,29 1,29 1,29
Desinfetante - 500 ml 1,79 1,99 1,19 1,89
Lã de aço (Bombril) - pct. 63 g 1,85 1,29 1,29 0,99

Soma das Compras (R$) 75,77 72,16 77,78 72,78 
Diferença entre o supermercado mais 5,62 
careiro e o mais barateiro(em R$ e %) 7,226%
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DR. M. ELISEU TOGNI

Rua Rio Grande do Sul  1177, 1º and. Sala 3
( 3722-3511

Atuação em causas previdenciárias, trabalhistas, 
família, cíveis. Ações em Direito Administrativo, 

Tributário, Comercial, Internacional

Rir é o melhor remédio

DIVERSOS

Dr. Eloísio do Carmo Lourenço
Consultório: Rua Paraíba 822 - Centro  ( 3722-4229

Criando 
lindos 

Sorrisos

Clínica geral   Ortodontia   Adultos e crianças

Nutri Pet
Tudo para seu animal de estimação

Qualidade e ótimos Preços

Disk Ração  
3713-2678

Rua Cel. Virgílio Silva 1.538 - Vila Nova - Poços de Caldas

Distribuidor 
exclusivo das rações 

BILLDOG para a 
região!

AMIGA DA ONÇA
À noite, enquanto o marido 
lia o jornal, a esposa comen-
tou: - Os nossos vizinhos, o 
casal que mora ali em fren-
te, parecem dois namorados. 
Ele, sempre que regressa à 
casa, tenho reparado, traz 
um presente e, de manhã, 
ao sair, dá-lhe sempre vários 
beijos. Por que não fazes o 
mesmo? - Oh querida, mas 
eu nem sequer conheço a 
moça! E o marido dela não 
iria gostar.

RAPIDÃO CAIPIRA
Ia um homem a estrear o 
seu carro novo quando vê 
um caipira de bicicleta ao 
longe na estrada. Para mos-
trar ao rapaz que o seu car-
ro andava muito, acelerou 
e passou por ele a 120 Km 
hora. Diminuiu a velocida-
de mais à frente quando de 
repente é ultrapassado pelo 
caipira também a 120 Km 
hora. Surpreendido, o ho-
mem acelera de novo e ul-
trapassa o rapaz, desta vez a 
140 Km hora, mas, de novo 
é ultrapassado. Não enten-
dendo mais nada, o homem 
pára o carro. Surpresa das 

surpresas, o mané passa por 
ele, desta vez de marcha à 
ré a 140 Km hora. E conti-
nua a passar para trás e para 
a frente, já diminuindo a ve-
locidade até parar à beira do 
homem do carro. Diz então 
o caipira: - Moço, me deixa  
tirar o suspensório que fi cou 
preso na maçaneta da porta.

VERBOS E CARROS
Verbo DEVOLVER no presen-
te: Eu devolvo, Tu de van, 
Ele DKV, nós de volks.

SABIDÃO
No meio da aula de Geogra-
fi a, Joãozinho chega para 
a professora e pergunta: - 
Professora! Lâmpada é boa 
de chupar?? - Que é isso 
Joãozinho? Imagina! Quem 
que te falou uma asneira 
dessas? - Meu pai! Ontem eu 
passei na frente do quarto 
dele e ouvi ele dizer para 
minha mãe: “Agora, apaga a 
luz e chupa!”

A VER NAVIOS
Dois pinguços entraram 
num ônibus. Confundem um 
ofi cial da marinha com o 
cobrador, e apresentam-lhe 
os bilhetes. E ele diz não ser 
o cobrador: - Já lhes disse 

que não sou o cobrador, seus 
pingaiadas. - Não é o cobra-
dor? - Não. Eu sou ofi cial da 
marinha. Então dizem um 
para o outro: - Putz grila, 
e agora, hiiiccc? ao invés 
de um busão, pegamos um 
navio.

LOIRAS INTELIGENTES
“Como você distrai uma loira 
por várias horas?” -Dando a 
ela uma folha de papel na 
qual está escrito:”Leia o ou-
tro lado” nos dois lados.

BBGAY
Dois boiolas queriam ter um 
bebê. Arranjaram uma mãe 
de aluguel e inseminaram-
-na. Quando o bebê nasceu 
foram visitá-la no hospital. 
Todos os bebês estavam cho-
rando, menos um que estava 
quieto. Emocionados os dois 
perguntaram à enfermeira 
se era o deles. “Por acaso é, 
mas não fi quem impressio-
nados demais com a tran-
quilidade dele - se lhe tirar 
a chupeta do fi ofó, ele chora 
que nem todos os outros!” 
O BÊBADO E A AZEITONA

Sete horas da manhã, o bê-
bado já estava no bar. De 
tempo em tempo, pedia 
mais uma dose para o balco-
nista. Lá para as 10 horas, o 
balconista já estava de saco 
cheio e resolve aprontar com 
o bebum. Encontrou um 
copo com uma barata dentro 
e aproveitou para servir uma 
dose nele. O cara bebeu, 
sentiu aquela coisa na boca, 
deu uma mordida, sentiu o 
sabor e comeu. Daí a pouco 
ele fala ao balconista: - Eí, 
garçom. Hic hic! Serve mais, 
uma! E capricha na ameixa 
que tá uma delícia!

M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O

( 3722-3167
Rua Paissandu, 69 - Dom Bosco

 Cimento 

 Areia  e Brita 

 Tijolos e Telhas

 Ferragens & Ferramentas

 Material Hidráulico,  Elétrico, etc e etc!

SALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZASALES & SOUZA

3722-31673722-3167

Caixa Econômica Federal

Financie suas compras

GT34PCM

Embate Civilizado no Curral Eleitoral

É as Hilux do laboratório da 
união, é a amarp, é a ...

E ocê é IPTU do amigo 
circulante do CQC

Dentistas do 
Afeganistão

Quem vive reclamando que os 
dentistas da Prefeitura são 

un chute no .... precisa fazer 
uma visitinha a um consul-
tório de dentista popular do 
Afeganistão. Pimenta nos 

olhos dos outros não dói ...
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OBSERVATÓRIO POLÍTICO Wilson Ribeiro

POLÍTICA

O ponto de 
encontro dos 
bons amigos

BAR DO MARQUES

(3712-4626 Rua Cel. Virgílio Silva, 

1780 * C.S.U. * Poços de Caldas, MG

O candidato a prefeito de 
Poços de Caldas, Geraldo 
Thadeu, e o vice, Álvaro 
Cagnani, receberam apoio 
de diversas lideranças po-
líticas nacionais, estadu-
ais e da região durante o 
primeiro evento realizado 
após o lançamento oficial 
da candidatura na Câmara 
de Vereadores na quarta-
-feira (20) à noite. O vice-
-governador, Alberto Pinto 
Coelho, trouxe o apoio do 
governo do Estado à candi-
datura, como também de-
zenas de dezenas de depu-
tados federais e estaduais 
de diversas agremiações.
Participaram do encon-
tro à noite no Palace Ho-
tel presidentes de parti-
dos, lideranças políticas, 
prefeitos e vereadores de 
50 municípios da região, 
dentre eles o ex-prefeito 
de Poços Caldas, Sebastião 
Navarro, que foi ovaciona-
do pelo público presente. O 
secretário de Governo, do 
governador Antônio Anas-
tasia, Danilo Castro, esteve 
em Poços especialmente 
para prestigiar o grupo que 
apoia chapa formada por 
candidatos do PSD e PSDB.
 O deputado estadual, 
Carlos Mosconi, o presi-
dente do PSDB estadual, 
Marcus Pestana, e do ex-
-governador de Minas Ge-
rais, e atual deputado fe-
deral, Eduardo Azeredo, 

todos do PSDB, também 
participaram do evento. As 
lideranças tucanas deram 
depoimento sobre a convi-
vência política com Geraldo 
e exaltaram as qualidades e 
o desprendimento do can-
didato, que deixa a Câmara 
Federal para se candidatar 
a prefeitura de Poços, cida-
de onde teve sempre apoio 
em sua trajetória profissio-
nal e política. 
Membros da bancada fe-
deral, alguns da Bahia e 
Paraná, e parlamentares 
do PSD estadual trouxeram 
apoio a Geraldo e Cagnani. 
Entre eles estiveram na ci-
dade o líder da legenda na 
Câmara Federal, Guilherme 
Campos, o primeiro-se-
cretário do PSD, Eduardo 
Sciarra, os deputados fe-
derais por Minas, Marcos 
Montes, ex-prefeito de 
Uberaba, Diego Andrade e 
Neider Moreira, candidato 
a prefeitura em Itaúna. 

Os deputados estaduais, 
Cássio Soares (MG), Walter 
Hiroshi (SP) também pres-
tigiaram o evento.
Geraldo Thadeu voltou a 
defende uma campanha 
sem ataques e disse que 
não vai responder provo-
cações e sim focar o de-
bate nas prioridades de 
ações que podem melhorar 
a qualidade de vida da po-
pulação de Poços. Dentre 
as propostas, o candida-
to destacou que é preciso 
melhorar os serviços de 
saúde, a limpeza urbana, 
a educação, o turismo e 
as opções de emprego e 
renda. Para ele é preciso, 
no entanto, encontrar sa-
ídas regionais para a so-
lução de diversos proble-
mas e se comprometeu a 
juntar um núcleo com a 
participação dos prefeitos 
eleitos em outubro para 
debater questões de inte-
resse comum.

Geraldo e Cagnani conquistam importantes apoios

Quem pode, pode! - Geraldo e Cagnani conquistaram apoios importantes de mais de 
50 municípios da região e do deputado Mosconi

Convenção do PTN sacramentou apoio a Paulinho Courominas

No PMN, Rovilson e Dra. Patrícia reafirmaram independência

No evento do PSOL, Waldir 
Inácio e Mário Lopes foram 

confirmados na disputa

O policial civil Mauro Ivan 
é o PSDB na Câmara
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BAR KATCHÓ

R .  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  -  3 . 0 0 9 
D o m  B o s c o   ( 9 1 1 8 - 7 3 4 7

O Bar da Cleuza
No melhor ponto da Zona 

Leste, o lugar ideal para en-
contrar amigos e se divertir!

*Bebidas * Refrigerantes * Sucos e Vitaminas
* Salgadinhos * Doces e muito mais!

R. Dr. Mário de Paiva 242  - Vila Nova 

MUITO + OPÇÕES
MUITO + ATENDIMENTO

MUITO + SERVIÇOS
MUITO + BARATO!!!

FARMA VIDAFARMAFARMA VIDAVIDA
 + SAÚDE PARA VOCÊ E TODA SUA SUA FAMÍLIA

 ( 3715-2230
ENTREGA GRÁTIS

Associada à

Disk Entrega: 3712-7837 | Av. Wenceslau Braz 2003 (ao lado da Newbréd)

Lanches &
Café Novidade

Lanches rápidos: Todos os tipos de sanduíches
Salgados assados: Fogazza, esfi rra, enrolados, etc.
 Servimos café da manhã: bolo, pão com manteiga, 
leite com chocolate, café, etc
Refrigerantes e sucos
Atendimento nota 10 !!!

Padaria e mercearia

Di Prima
PROMOÇÃO 

ESPECIAL!
Pizza  à moda da casa

Uma delícia!!!

R$ 12,90

Pães, bolos, tortas, doces & 
salgados e sobremesas.

Aos domingos: 
deliciosos frangos 
assados R$ 14,00 

com farofa!!!
( 3713-3302

Rua Paissandu, 45 - Dom Bosco

3713-1773
Rua Paissandu 275 - Alto Dom Bosco

No mês de aniversário do Supermercado 
Arco Íris, tem grandes ofertas todos os dias

Leite longa 
vida Quatá  

                         R$ 1,59

Cerveja Kaiser 
lata 350 ml   
R$0,99

Arroz Pilecco 
Tipo 1 / 5 kg  

R$8,99

Costelinha
suína Kg  

                         R$ 6,90

Miolo de 
alcatra 

Kg   
R$12,90

Lombo 
suíno

kg  
R$ 6,90

UM MÊS DE GRANDES OFERTAS
No mês de julho,  todos os dia o Arco Íris vai ter um 

grande número de ofertas que vão ser um verdadeiro 
presente para os seus clientes. 

Faça-nos uma visita e venha economizar para valer!

Ofertas válidas apenas para o dia 30/6 ou enquanto durar o estoque

Urutu confi ante na conquista de candidatura para eleições de outubro
   O empresário Aparecido 
Nascimento (Urutu) atual-
mente é o primeiro suplente 
do Partido dos Democratas 
(DEM) na Câmara Municipal 
de Poços de Caldas. No fi nal 
de 2010, quando o vereador 
Tiagus Cavelagna foi nome-
ado diretor do DMAE (De-
partamento Municipal de 
Água e Esgoto), Urutu as-
sumiu a vaga, fi cando como 
vereador até o fi nal do ano 
passado, quando o prefeito 
Paulinho Courominas demi-
tiu Tiagus. Neste período, 
Urutu teve uma atuação 
brilhante e muitos disseram 
que ele foi muito melhor 

que o titular e que deveria 
ter fi cado na Câmara para 
dar qualidade à legislatura.
   Nas eleições de 2008, 
Urutu obteve quase 1500 
votos, tendo sido o candi-

dato da região que obteve 
a melhor votação naquele 
pleito. Faltou muito pou-
co para que ele tivesse 
sido eleito vereador titu-
lar. Urutu disse que aqui-

lo foram águas passadas e 
que agora está totalmente 
concentrado e focado em 
obter uma vaga na chapa 
de candidatos a vereador 
no seu partido, o que não 
é nada fácil, visto que a si-
gla é muito forte na cidade. 
“O primeiro passo é parti-
cipar da convenção, no dia 
30, e conseguir a indicação 
de nossos companheiros. 
O Partido dos Democratas 
tem muitos nomes fortes, 
mas já coloquei o meu e 
destaquei que sou repre-
sentante da Zona Leste, 
onde tenho muito conheci-
mento. Passei praticamen-
te toda minha vida nela e 
desejo ser seu representan-
te. Quero dar continuidade 
aos projetos que apresentei 
quando fui vereador e não 
tive tempo para concluir. O 
titular não é da região. Por 
isso, vamos à convenção e 
vamos para as cabeças, dis-
putar e conquistar a indi-
cação. E depois ir à luta pe-
los votos da comunidade”, 
destacou Urutu.

Urutu busca indicação pela Zona Leste
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- Educação inclusiva para de� cientes

- Manutenção de 54 unidades de educação 

   infantil com mais de 6.750 vagas

- 100% dos alunos de 6 a 14 anos, em 25 escolas:
   18 mil estudantes atendidos

- Escola em tempo integral

- Refeição de qualidade para 24 mil alunos

- Municipalização da Escola Mamud Assam

Em Poços de Caldas,
a qualidade de vida está cada dia melhor.

Construção de 10 creches: Parque Pinheiros, Marco Divisório, 
Estância São José, Itamarati, Milton Ferreira, Dom Bosco, Filadél� a,  
Jardim Kennedy, Cascatinha, além da Unidade Zona Rural

CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS 

E IMPLANTAÇÃO DA UNIFAL E DO IFET

Construção de 3 escolas: Pedro Afonso, 
José Rafael Neto e Julio Bonazzi

O maior conjunto de
obras e ações da história 

de Poços de Caldas.
Inclusive na educação.
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VIDEO LOCADORA
na Praça dos Macacos

Rua Rio Grande do Sul 1250 ( 3722-4398Rua Rio Grande do Sul 1250 FLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASHFLASH

Acesse:

www. f lashv ideof i lmes . com.br
veja traillers,  lançamentos e confi ra nosso acervo !

Os mais desejados games 
do PS-3 estão aqui!

Bar do Tomate
Onde os amigos se encontram

R .  C e l .  V i r g í l i o  S i l v a  -  1 9 8 9
( 3 7 1 3 - 3 4 0 9

Todos os dias, muita alegria, bebidas , 
salgadinhos e  refrigerantes

Bar do Tomate

Todos os dias, muita alegria, bebidas , 

Aos Domingos 
Frango-Assado

Drª Cleila . A. Salles
CRO: 33.777

Especialista em D.T.M. e Dor  OroFacial

R. Abílio Narciso Pereira 240 - Jd. São Paulo  ( 3721-4412
R. Paraíba 723 - Centro ( 3721-5900 | ortosalles@hotmail.com

Ortodontia Corretiva e Preventiva. Ortopedia
 Facial - Disfunção da ATM Clínica Geral. 

Endodontia (canal).  Obturações. Implantes.

CONVÊNIOS: Climepe, IASM, DMAE, DME, 
Interodonto,  Sul América, OdontoPrev

odonTo SalleS:
21 anoS 

ConSTRuindo 
lindoS SoRRiSoS. 

1100 CaSoS 
oRTodÔnTiCoS 

ReSolVidoS

Dr. Cléber A. Salles
CRO: 18.234 

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial

Drª Simome L. Martins
CRO: 39.306

Especialista em Endodontia (canal)

QUALIDADE E BONS PREÇOS

COMERCIAL MULTIPEL

Av. José Remígio Prézia 747  (3713-5252

AQUI, SEU MATERIAL 
ESCOLAR CUSTA MENOS
* Um novo ano letivo está chegando. Se 

quer economizar, não compre sua lista sem 
antes consultar nossos preços * Produtos de 
qualidade  * Pagamento facilitado * Grande 

variedade

ROGER COMPRESSORES
Assistência Técnica e fabricação.
Modelos de qualquer capacidade
Preços bem  comprimidos

(35) 9152-7172
Av. Pres. Wenceslau Braz 1360

SANTA ROSÁLIA
AUTO POSTO

 3713-1850
Rua Cel. Virgílio Silva, 3240 * Dom Bosco

 Poços de Caldas, MG

PÃO QUENTINHO A TODA HORA. 
Confeitaria em geral. Doces. Lanches. Frios

Panifi cadora TrigoPan

Nesta semana, a Câmara recebeu 
informações da Secretaria 
Municipal de Promoção Social 
sobre o projeto de modernização 
do Restaurante Popular Elza 
Monteiro Ferreira. Através do 
requerimento n. 208/12, de 
autoria do vereador Álvaro 
Cagnani (PSDB), foram feitos 
questionamentos a respeito 
da colocação de um elevador 
no local. No documento 
encaminhado aos vereadores, 
o Executivo esclareceu que o 
projeto existente aguarda a 
aprovação da Caixa Econômica 
Federal.
Em 2011, o Poder Legislativo 
teve conhecimento de que 
seria feita uma reforma no 
Restaurante Popular, com 
recursos liberados pelo 
governo federal, e que a obra 
incluiria a instalação de um 
elevador no local. Devido aos 

Projeto de modernização do Restaurante Popular 
aguarda aprovação da Caixa Econômica Federal

questionamentos a respeito 
da demora para execução da 
melhoria, a Câmara solicitou 
novas informações sobre o 
assunto.
O projeto, segundo dados 

apresentados pela Secretaria, 
prevê reforma e ampliação do 
espaço, além de aquisição de 
equipamentos e utensílios e 
instalação do elevador. O custo 
total da obra está em torno de 
R$ 377 mil, sendo que somente 
o elevador custará R$ 148 mil. 
Os recursos serão liberados pelo 
governo federal, através do 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), 
e a contrapartida exigida para o 
município é de R$ 31 mil.
Ainda de acordo com 
informações da administração, 
todo o processo está dentro do 
cronograma estabelecido pela 
CEF e a obra só não teve início 
ainda  porque a prefeitura 

aguarda a aprovação fi nal 
do projeto. Caso o parecer 
seja apresentado no período 
eleitoral, entre julho e outubro, 
a liberação dos recursos 
somente acontecerá após esse 
período.
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Assine a 

Tribuna da Zona Leste

R$ 20,00 por ano

3713-26423713-2642
PEÇA JÁ A SUA ASSINATURA!

Para melhor servir à região, a Tribuna da Zona Leste agora é quinzenal. E 
também está criando um novo programa editorial para tornar ainda mais 
abrangente a cobertura jornalística e publicitária. Muito mais informação 
e serviço aos nossos leitores e anunciantes. Por apenas R$ 20,00 por ano, 

você também pode fazer parte desta comunidade *.

* Assinatura anual - 24 exemplares. Sempre no primeiro e terceiro sábado de cada 
mês. Também é possível fazer assinatura semestral (12 exemplares) por R$ 10,00;

E fi que por dentro das 

melhores notícias da melhor 

região da cidade

POLÍTICA

Enquanto a indústria patina no Bra-
sil, levando muitas organizações a 
rever investimentos já anunciados, 
moradores de Pouso Alegre, no 
Sul de Minas Gerais, comemoram 
a chegada de grandes empreen-
dimentos do setor, cujos aportes 
prometem dobrar o Produto Interno 
Bruto (PIB) da cidade, até o fi m de 
2013, para R$ 5,7 bilhões. A joia da 
nova economia do município, a 390 
quilômetros de Belo Ho-
rizonte, é a chinesa XCMG 
(Xuzhou Construction Ma-
chinery Group), 10ª maior 
montadora de máquinas 
pesadas para a construção 
civil, como guindastes do 
mundo. A asiática ergue 
uma fábrica orçada em R$ 
334 milhões num terreno de 800 
mil metros quadrados, onde vão 
trabalhar pelo menos 1 mil pessoas.
Outros empreendimentos de peso 
também vão fomentar o desen-
volvimento por aqulelas bandas. A 
indiana ACG, produtora de cápsulas 
para a indústria farmacêutica, vai 
desembolsar R$ 68 milhões em sua 
primeira unidade fora do país de ori-
gem. A inauguração deve ocorrer no 
segundo semestre de 2013, quando 
75 funcionários devem ser contrata-
dos. A Restoque, confecção feminina, 
vai investir R$ 37 milhões. A fábrica 
deve entrar em operação até o fi m 
do próximo ano, com 340 vagas de 
emprego geradas. Já a Engemetal, 
do ramo de estruturas metálicas, 
aplicará R$ 5 milhões com a pro-
messa de 100 novas vagas. A planta 
será inaugurada até junho de 2013.
O boom industrial na cidade vem le-
vando uma romaria de trabalhadores 
a Pouso Alegre. A título de ilustração, 
o percentual de vagas formais gera-
das na cidade nos últimos 12 meses, 
no período encerrado em maio pas-
sado, foi de 8,14%, segundo o último 
balanço do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). O índice supera, no mesmo 
intervalo, os indicadores apurados 
em Belo Horizonte (5,09%), em 
Minas Gerais (4,23%) e no Brasil 
(4,32%). O indicador da cidade re-
presenta, em números absolutos, a 
absorção de 3.073 trabalhadores. A 

maioria (1.166) foi contratada pela 
indústria de transformação, como a 
de vestuário. Nesse ramo, por exem-
plo, a Isofi lme, que abriu as portas 
no último dia 4 de junho, depois 
de investir R$ 108 milhões numa 
fábrica, contratou 63 funcionários. 
“As oportunidades de emprego es-
tão boas na cidade”, garante Heitor 
Ribeiro do Vale e Silva, de 33 anos. 
Em 2008, ele deixou Pouso Alegre e 

se mudou para São Paulo em busca 
de melhor oportunidade no merca-
do de trabalho. Em julho de 2011, 
porém, ele aproveitou a chegada da 
Rexan, que havia aberto uma fabrica 
de embalagens de alumínio em sua 
terra natal há seis meses, e se candi-
datou a uma vaga para supervisor de 
melhoria contínua: “Não pensei duas 

vezes em voltar para minha cidade.” 
VANTAGENS .
Mas o que desperta o interesse de 
grandes empresas na cidade? A 
resposta, na ponta da língua, é do 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico do município, Renato Torres: 
“Temos um entroncamento rodovi-
ário invejável (BRs 381 e 459 e MGs 
179, 173 e 290), mão de obra quali-
fi cada e áreas disponíveis”. Até pouco 

tempo, o município de 
Extrema era o preferi-
do das grandes em-
presas, pois, também 
cortado pela 381, ofe-
rece incentivos fi scais 
e está a cerca de dois 
quilômetros da divisa 
com São Paulo. “Hoje 

não há mais área disponível em Ex-
trema. Os pontos fracos de Extrema 
são nossos pontos fortes: temos, por 
exemplo, grandes áreas disponíveis 
e somos a única cidade do Sul de 
Minas abastecida com duas subes-
tações da Cemig”, completou Torres.
Por áreas disponíveis entenda-se 
terrenos e vantagens oferecidas, 

tanto pela prefeitura quanto pelo 
estado, em isenção ou redução de 
impostos. A chegada das indústrias, 
acrescentou o secretário, prome-
te mudar o perfi l do PIB de Pouso 
Alegre. Atualmente, a dupla comér-
cio/serviços representa 51,5% das 
riquezas do município, enquanto 
a indústria abocanha 41,5% e o 
agronegócio 7%. “Em 2013, esses 
percentuais estarão diferentes, com 
a indústria ultrapassando comércio 
e serviços na composição do PIB.”
CINTURÃO CHINÊS      .
A chegada da XCMG a Pouso Alegre 
deve provocar uma invasão chinesa 
no Sul de Minas Gerais em 2013, 
quando a empresa asiática entrar 
em operação. Seis fornecedoras, 
também chinesas, estão negociando 
com a prefeitura local. A administra-
ção municipal não revela os nomes 

das empresas, mas confi rma que re-
presentantes asiáticos estiveram na 
cidade no fi m de maio para ofi cializar 
o interesse de se instalar na região.
“Agendamos outras reuniões para 
julho. Ainda não discutimos (a 
quantidade de) geração de em-
prego. Por enquanto, estamos 
negociando incentivos (fi scais) e 
áreas (para construção das fábri-
cas)”, resumiu o secretário Renato 
Torres. A formação desse cinturão 
de fornecedores, inclusive, foi acer-
tada entre a prefeitura e a XCMG 
quando foi fi rmado o compromis-
so de instalação da montadora. 
À montadora, a prefeitura concedeu 
isenção, por cinco anos, do Imposto 
Territorial e Predial Urbano (IPTU) e 
do Imposto sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISSQN). Também 
liberou a empresa do Imposto so-

bre Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), além de doar à montadora 
uma parte do terreno – 225 mil 
dos 806 mil metros quadrados. 
O futuro cinturão em volta da XCMG 
e a chegada de outras indústrias ao 
município vão benefi ciar o comércio 
e o setor de serviços. Vários empresá-
rios do varejo, por exemplo, ampliam 
seus investimentos ou pesados re-
cursos em novos empreendimentos 
para atender a crescente demanda. 
Hoje, por exemplo, será lançada a 
pedra fundamental da construção de 
um shopping na cidade, o Serra Sul, 
que deve gerar 1,5 mil empregos. O 
empreendimento está orçado em R$ 
78 milhões. (PHL) 

Publicado no O Estado de Minas, 
Paulo Henrique Lobato - 
Publicação: 27/06/2012

Indústria avança no 
Sul de Minas

Depois de Extrema, vasta oferta de terrenos e incen-
tivos municipais e estaduais fazem de Pouso Alegre 

o novo destino dos investimentos na região. PIB deve 
dobrar até o fi m de 2013
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Material há até pouco 
tempo descartado pelos 
frigoríficos se transfor-

ma em energia
O sebo bovino é a segunda ma-
téria-prima mais utilizada nas 
usinas de biodisel, com 15% de 
participação. Fica apenas atrás da 
soja, com 78%. O Brasil produz 
hoje cerca de 750 mil toneladas 
de sebo, suficiente para atender 
a atual demanda. O subproduto 
da indústria alimentícia é utili-
zado pela indústria da Graxaria 
para a produção de energia, e 
também serve como matéria-

Av. Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes 410 - São João

DISQUE ÁGUA 3722-3322

O MELHOR PREÇO 
DA CIDADE

Galão de 20 lts ... R$ 5,00
Galão de 10 lts ... R$ 4,00

G
PROMOÇÃO IMPERDÍVEL:
A cada 10 galões, ganhe 1 

grátis
Agora também com garrafas de água mineral com gás, sem gás e com suporte!

Mais uma novidade: DELICIOSOS SUCOS COM VÁRIOS SABORES

MECÂNICA E ELÉTRICA EM  GERAL  
O TRATAMENTO QUE SEU CARRO MERECE

Maicon

( 3715-6533 * 9919-7083
Rua Cel. Virgílio Silva  3735 - Dom Bosco / Chácara Alvorada

Shoping Car
orionH

Homenagem da GM Costa a todos os trabalhadores que constro-
em o progresso do Brasil!!!

O futuro está em cada curva das 
estradas deste país !

GM COSTA TRANSPORTES: MATRIZ: POÇOS DE CALDAS Av. Alcoa 4000 ( (35)3722-1299

A Zona Leste é a maior região  geográfica e administrativa de Poços de Caldas

Poços de Caldas tem alcança-
do bons resultados acerca da 
abertura de novas empresas 
no município. De janeiro a 
maio deste ano foram cons-
tituídas 235 novos empreen-
dimentos, o que caracteriza 
a cidade como a que mais 
constituiu empresas no sul 
de Minas Gerais no ano de 
2012 até o momento.
Além disso, houve um au-
mento de 189% na quantida-
de de empreendedores indi-
viduais em relação ao mesmo 
período do ano passado. En-
tre janeiro e maio de 2011 
foram registrados 28 novos 

Poços é líder em abertura de 
empresas no sul de Minas

empreendedores, enquanto 
no mesmo período de 2012 
já foram 81 efetivamente 
constituídos.
Lei Complementar 110
Segundo o coordenador de 
Fomento à Indústria e Co-
mércio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho, Rafael Conde, 
o crescimento foi motivado 
pela Lei Complementar 110, 
instituída pela adminis-
tração em 2010. A lei tem 
como objetivo regulamentar 
o tratamento diferenciado e 
favorecido aos microempre-
endedores individuais, às 

microempresas e empresas 
de pequeno porte, confor-
me trata a Lei Complemen-
tar Federal 123/06. “Com a 
implantação da lei comple-
mentar municipal, muitas 
pessoas já deixaram e outras 
continuam deixando a infor-
malidade, conseguindo cons-
tituir seu próprio empreen-
dimento”, diz.
“As ações não param por ai, 
já que o município continua-
rá incentivando e fomentan-
do a formalização de novos 
empreendimentos, principal-
mente de empreendedores 
individuais-EI, microempre-

DROGARIA DOM BOSCO       
DO MAGU

Rua Cel. VíRgilio SilVa 2966  * Dom BoSCo * Fone: 3715-4588

Rua Cel. VíRgilio SilVa 4.077 * C. alVoRada * Fone: 3713-4546

Nós cuidamos de você!!

sas-ME e empresas de peque-
no porte-EPP”, acrescenta.
Quem quiser mais informa-

ções a respeito da abertura 
de microempresas e empre-
sas de pequeno porte pode 

ligar a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Tra-
balho no telefone 3697-2060.

Sebo Bovino já é responsável por 15% do biodiesel brasileiro
-prima para produtos de higiene 
e limpeza. O desenvolvimento 
tecnológico transformou o que 
era um problema para os frigorí-
ficos em mais uma fonte de ren-
da. Uma tonelada do sebo chega 
a custar R$ 2 mil. Além do valor 
econômico gerado, a utilização 
do sebo como matéria-prima tem 
vantagens ambientais tanto para 
os frigoríficos – que não precisa 
mais se preocupar com o descarte 
correto - quanto para a indústria 
produtora de combustível, que 
conta com um novo insumo. A 
qualidade do biodiesel bovino é 
atestada pela Agência Nacional 

de Petróleo (ANP).
A geração e uso da energia com 
o uso do sebo bovino é um dos 
temas que pode ser encontrado 
na FENAGRA- Feira Internacio-
nal das Graxarias, que chega à 
sua 7ª edição reunindo forne-
cedores de matérias-primas e 
equipamentos para a indústria 
de combustíveis e lubrifican-
tes, ração animal, cosméticos e 
produtos de higiene e limpeza, 
será realizada nos dias 8 e 9 de 
maio, no Espaço Frei Caneca de 
Convenções, no centro de São 
Paulo (SP).
A indústria nacional processa, 

aproximadamente, 4,5 milhões 
de toneladas de subproduto e 
movimenta atualmente mais 
de R$ 2 bilhões. A tendência é 
de crescimento devido ao au-
mento da produção de carne, 
segundo Sincobesp – Sindicato 
Nacional dos Coletores e Bene-
ficiadores de Sub Produtos de 
Origem Animal. 
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Rua Cel. Virgílio Silva 1954
Pertinho do CSU

( 9106-5889

Cortes de cabe-
lo em geral.

Asseio, higiene e 
bom gosto

SALÃO DO TININHO

DEL REY
Mecânica e  Funilaria

Av. José Remígio Prézia 1259
Santa Rosália

( 3722-8496

Luiz / Toran

                                            
                                  

C L A S S I F I C A D O S
Coloque aqui o seu anúncio classificado. É gratuito (máximo: 3 linhas)

Por telefone: 3713-2642   ***   E-mail: class.tzl@gmail.com

EXCELENTES 
OPORTUNIDADES 

DE NEGÓCIOS
1)        TERRENO 1600 M2
           Vendo área de 1600 m2 na Av. Wenceslau
           Bráz, 151 - antigo Ferro Velho do Vadão.
2)        CHÁCARA
           Vendo Chácara de 3.300 m2 na Vargem 
           do Rio Pardo, próximo à ponte velha do
           Souza Lima.
 3)        CASA
           Vendo, nova, Jardim das Hortências,
           1 qto, coz e wc.
4)        CAMINHÃO F350
           Vendo caminhão F350/2004.
5)        CAMINHÃO
           Vendo caminhão Chevrolet Munck/81.
6)        TRATOR
           Vendo trator tipo Tobata, YANMAR/2008.

Tratar:  8886-1147 ou 8812-3405

O presidente do Conselho 
de Administração do Ban-
co de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG), Paulo 
Paiva, comentou nesta sex-
ta-feira (29) a importância 
do ex-presidente da Repú-
blica, Itamar Franco, na 
trajetória política e econô-
mica do Brasil, ao lembrar 
que  na próxima segunda-
-feira, 2 de julho, completa 
um ano do falecimento do 
senador.
Segundo Paiva, só um ho-
mem como Itamar Franco 
poderia conduzir o País 
dentro da ética e da demo-
cracia após a crise do Go-
verno Collor e ainda deixar 
como legado o Plano Real, 
que deu início ao momento 
econômico atual. Ressal-

CHAVEIRO NETO CHAVES
Serviços de chaves em geral, r.Cel. Virgílio 
Silva,1488 3715-9630 / 9117-0035

--------------------------------------
LELÉ CARIMBOS

Rua Barão Campo Místico, 186 esq. Tra-
vessa Santa Cruz. 3714-7864

---------------------------------------------
VENDO BICICLETA 12 MARCHAS

Ótimo estado. Super conservada. 
R$ 100,00 Tratar: 3716-2642
-------------------------------

PADARIA
Vendo. ótima clientela, boa localização 

motivo mudança. Tr. 9222-3739
-------------------------------------

MARCENEIRO FORMICADOR
Pedimos experiência comprovada. 

Enviar currículo para:
lojadopadeiro@hotmail.com

----------------------------
VENDEDOR EXTERNO

Contrata-se. Ótimos ganhos. Enviar 
currículo para:

lojadopadeiro@hotmail.com
---------------------------------------

TV COLORIDA 20 POLEGADAS
Perfeito funcionamento. Bem conserva-

da. R$ 50,00 - Fone 3713-2642

Negócios & Oportunidades Serviços

LIMPA-SE
Terrenos em geral. Tr. 9198-6774 com o 

popular Paulo Leiteiro.
--------------------------------------------

LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA
Limpa-se caixas de água, pisos, obras, 
etc. Serviço profissional.
Tratar com Jean -  8824-2122

ALUGO SOBRADO
Jd.Hortência, 3qts., ste., gar(4), portão 

eletr., carpete mad., semi nova, IPTU 
2012 pg., R$1.200 Tr. (35)3271-

1868/9124-5895 Eduardo.
---------------------------

AL.CASA NOVA
Pq. Primavera 2qts, sl, WC, coz, ar.serv. e 

lazer. R$620,00. 9912-0477
-------------------------

CASA VENDO 
V. Monte Verde 3 qts., 1 ste., ót. acaba-

mento, mina d’água. 9165-9707
------------------

Veículos & Motos

IMÓVEIS 

CELTA SPIRIT
Vendo ano 2006, VHC, trio elétr., preto, 

R$ 17mil. Tr. 8844-0315 Iara
Escort 95

V./T. por moto, cinza. R$6.300. 
Tr.9951-9233

---------------------------
FIORINO 01

V. FURGÃO BRANCA 1.5 GAS., 
R$ 13 MIL. TR. 9966-5151

--------------------------------
PALIO ED 4PTS

V. 2º DONO PRATA, PNEUS NOVOS MP3 
R$ 11 MIL. 9952-9101
----------------------

PEUGEOT 307
06 2.0, COMPLETO, ÓT. EST., R$ 26.500. 

TR. 9106-6686/3721-8172
--------------------------------

UNO EP 96 1.0
V. 90.000KM, 2ª DONA, R$ 10.500,00. 

TR. 3713-1869 / 9134-8519
-----------------

SAVEIRO 97
V. BRANCA, ÓT. ESTADO. R$12.800. TR. 

3712-2440
-----------------------

SIENA 2004
V./T. PRATA, ÚN. DONO. R$15.900. TR. 

8427-2453
-----------

PICASSO XSARA
2.0I, EXCLUSIVE, 16V, GAS., 4 PTS., 

AUTOM., R$32MIL. 9128-0036
-------------------------

OPORTUNIDADE
V. ABAIXO TABELA, GOL 04 1.0 8V, R$ 

13.500. TR. 8843-0402
-----------------

JIPE TOYOTA 82
V. D.H R$22.000. TR.9912-2524

------------------
FUSCA 94

V. VERDE R$ 8 MIL TR. 9977-8522
--------------------------

COMUNICADO
O GUILHERME, do SUPERMERCADO 
MUCCIARONI está  alertando os 
moradores de Poços de Caldas que 
algumas Listas Telefônicas não atu-
alizaram o numero do Departamento 
Municipal de Água e Esgoto (DMAE).  
O antigo número do departamento 
(3697 – 2600) é o do Supermercado 
hoje, e tem algumas listas (já 2012) 
que insistem que esse número é do 
DMAE. O numero do departamento 
é mais garantido se olhado na conta 
de água. 

tou, ainda, o importante 
papel que o ex-presidente 
teve à frente do Conselho 
de Administração do BDMG 
durante três anos (de 
2007 a 2009),  ajudando-
-o a traçar o caminho que 
o Banco deveria trilhar no 
período em que também 
foi presidente da direto-
ria executiva. “Liderança 
a gente constrói com en-

sinamento, exemplo e na 
forma delicada de conduzir 
uma equipe. Para mim, foi 
uma honra haver trabalha-
do com Itamar esses anos”, 
destacou.
Paulo Paiva lembrou que o 
apoio de Itamar Franco ao 
BDMG começou bem antes 
de estar à frente do Conse-
lho de Administração. Foi 
ele quem, como presidente 
da República, ajudou a via-
bilizar créditos do antigo 
Instituto do Açúcar e do 
Álcool (IAA) para o Banco, 
que era credor de empresas 
açucareiras. Mais recente-
mente, como governador, 
encaminhou mensagem à 
Assembleia Legislativa ca-
pitalizando o Banco com o 
fundo Somma.

Há um ano o Brasil perdia o ex-presidente 
Itamar Franco
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PAMPA CHURRASCARIA
Rodízio

sem picanha

Av. José Remígio Prézia e Shopping

19,90
Promoção válida de segunda a sexta-feira

   No dia 30 de junho, o Supermer-
cado Arco Íris comemora o primeiro 
ano de inauguração de sua nova 
sede, construída bem ao lado do lo-
cal onde foi fundado, há cerca de 15 
anos. Os proprietários, Wilson e Ivo-
nete Gouvêa, disseram que o sucesso 
foi total, pois todas as melhores ex-
pectativas foram superadas. “Con-
seguimos provar que o bairro pode 
ter um supermercado igualmente 
ou mais moderno que seus concor-
rentes do centro. E com muitas van-
tagens: economia, facilidade para 
estacionar, variedade, qualidade e 
bom atendimento. Tudo isso e muito 
mais. Valeu cada centavo de nossos 
investimentos, pois nossa clientela 
está cada vez mais satisfeita. Nossas 
vendas aumentaram, assim como 
aumentou a satisfação de nossos 
clientes”, destacou Ivonete.
   Wilson enfatizou que a nova loja 
permitiu colocar em prática várias 
ações que trouxeram benefícios à 

região. “O melhor benefício é o preço 
mais barato, com qualidade. O con-
sumidor encontra tudo o que pre-
cisa, bem perto de sua casa. Várias 
pesquisas mostram que vencemos 
concorrentes bem maiores e bem 
mais famosos. Isso nos dá muitas 
alegrias”, destacou Wilson. Para ele, 
outra satisfação é a geração de em-

pregos, já que o quadro de funcioná-
rios foi ampliado para dar conta do 
crescimento. “Quando as coisas dão 
certo, todos ganham. E esse círculos 
virtuoso aconteceu por aqui”.
Presentes - Wilson informou que 
durante o mês de aniversário, pro-
gramou grandes promoções todos os 
dias. Vale a pena conferir!

Supermercado Arco Íris: novas loja completa 1 ano

Aniversário no Supermercado Arco Íris

  Há vagas para cursos de 
engenharia e tecnologia   
  O Inatel está com inscri-
ções abertas para o ves-
tibular de inverno até o 
dia 24 de julho, no site 
www.inatel.br/vestibular, 
ou até 27 de julho, no 
campus do Instituto, em 
Santa Rita do Sapucaí.
Há vagas em seis cursos 
nas áreas de tecnologia 
e engenharia, com aulas 
em período integral ou 
noturno. O Inatel oferece 
graduação em Engenharia 
de Automação e Contro-
le, Engenharia Biomédica, 
Engenharia da Computa-
ção e Engenharia de Te-

lecomunicações, além dos 
cursos de Tecnologia em 
Automação Industrial e 
Tecnologia em Gestão de 
Telecomunicações.
A prova do será realizada 
no sábado, dia 28 de julho, 
no campus do Inatel, das 
8h às 11h30 e das 13h30 
às 17h. Outras informa-
ções podem ser obtidas 
pelo disk-vestibular (35) 
3471-9345 ou através do 
e-mail vestibular@inatel.
br. 
INATEL
O Instituto Nacional de 
Telecomunicações - Inatel 
está localizado em Santa 
Rita do Sapucaí, no sul 

de Minas Gerais, polo tec-
nológico conhecido como 
Vale da Eletrônica. Fun-
dado em 1965, o Instituto 
é um centro de excelên-
cia em ensino e pesquisa 
na área de Engenharia, e 
tem se consolidado cada 
vez mais, no Brasil e no 
exterior, como um forma-
dor de grandes talentos. 
Foi a primeira instituição 
de ensino do país a ofere-
cer um curso superior de 
Engenharia tendo as Tele-
comunicações como foco 
e hoje tem sete cursos de 
graduação, pós-graduação, 
extensão a distância e 
Mestrado.

Abertas as inscrições para o Vestibular 
de Inverno do Inatel

Zona Leste tem mais uma farmácia
Foi inaugurada em meados deste mês de junho a Farmavida, no início da Rua Dr. Mário 
de Paiva, na Vila Nova. Os jovens proprietários, Dra. Graziella Shultz e Laion, estão 
otimistas com o novo empreendimento que vai atender aos moradores da região. Eles 
dizem que o grande diferencial será o cartão da Rede Droga Brasil, com muitos benefí-
cios e que dá até 40 dias para os clientes pagarem suas contas.


